1/9/2018

โรงเรียนคลองใหญวิทยาคม สพม. เขต ๑๗ (จันทบุรี,ตราด)

สรุป ผลกิจ กรรมแขง ขัน
โรงเรีย นคลองใหญว ิท ยาคม สพม. เขต ๑๗ (จัน ทบุร ี, ตราด)

งานศิล ปหัต ถกรรมนัก เรีย น ระดับ ภาคกลางและภาคตะวัน ออก ครั้ง ที่ 67 ประจํา ปก ารศึก ษา 2560 สัง กัด เขตพื้น ที่ก ารศึก ษามัธ ยมศึก ษา
ณ จัง หวัด นครนายก
ระหวา ง วัน ที่ 4-6 เดือ น มกราคม พ.ศ. 2561

ลํา ดับ

หมวดหมู

รายการ

คะแนน

เหรีย ญ

อัน ดับ

22

1

ภาษาไทย

การแขงขันกวีเยาวชนคนรุนใหม กาพยยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1ม.3

74

เงิน

2

ภาษาไทย

การแขงขันกวีเยาวชนคนรุนใหม อินทรวิเชียรฉันท ๑๑ (๘
บท) ม.4-ม.6

0

เขารวม

3

ภาษาไทย

การแขงขันตอคําศัพทภาษาไทย (คําคมเดิม) ม.1-ม.3

67

ทองแดง

4

คณิตศาสตร

การแขงขันตอสมการคณิตศาสตร (เอแม็ท) ม.1-ม.3

76.23

5

วิทยาศาสตร

การแขงขันการแสดงทางวิทยาศาสตร (Science Show)
ม.1-ม.3

6

วิทยาศาสตร

7

วิทยาศาสตร

นัก เรีย น

ครู

1. นางสาวนํ้าผึ้ง มณีสุวรรณ 1. นางบานชื่น ประไพ
2. นายโกศล เงิน
2. นายภัทรวัฒน เขียวขจี
1. นางสาวลีมน แพน
2. นางสาวเออ กง

1. นางบานชื่น ประไพ
2. นายภัทรวัฒน เขียวขจี

39

1. เด็กหญิงกัลยา สุรัส
2. เด็กชายศุขพิมาย พงษ
หิรัญ

1. นายภัทรวัฒน เขียวขจี
2. นางบานชื่น ประไพ

เงิน

24

1. เด็กหญิงนัชชา พันธุเจริญ 1. นายวันชัย พละราด
2. นางสาวนา สาวุฒิ
2. นางสาวนิรัญชนา แกว
บัวขาว

75.4

เงิน

27

1. เด็กหญิงดาวัลย ซึง
2. เด็กหญิงรุงระวี ติลานนท
3. เด็กหญิงเซรวด ฮาด

1. นางสาวปริศนา พิมพชวย
2. นางสาวกันยารัตน จัน
ทระ

การแขงขันการแสดงทางวิทยาศาสตร (Science Show)
ม.4-ม.6

87.6

ทอง

13

1. นางสาวดวงพร ยิ้มเจริญ
2. นางสาวธนวรรณ หอย
สังข
3. นางสาวสุภาภรณ สุขะ

1. นางสาวปริศนา พิมพชวย
2. นางสาวกันยารัตน จัน
ทระ

การแขงขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปลอย
อิสระ ม.1-ม.3

34.56

เขารวม

46

1. เด็กชายทรัพยมณี พลอย 1. นายจักรพล กิจอุดม
ชาติตระกูล
2. นายวรวิทย สังขเอียด
2. เด็กชายธนพล นิรันตเรือง
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8

สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3

80

ทอง

39

1. เด็กหญิงบุณยวีย พูลเตา
1. นายศุภกิตติ์ ศรีบุตร
2. เด็กหญิงสรัลรัตน สําเนียง 2. นางสาวสุนทรา ฝอยทอง
นีมสกุล
3. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา วิจิตร
บูรพา
4. เด็กหญิงแอนนา เทียว
5. เด็กหญิงโยษิตา อินตะใจ

9

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแขงขันแอโรบิก ม.1-ม.6

80.25

ทอง

12

1. นางสาวจณิสตา บุญเดิม
2. เด็กหญิงจันที สังขทอง
3. เด็กหญิงลี ชุน
4. เด็กหญิงวรรณ
ภา สุขสวัสดิ์
5. นางสาววารี บุญลา
6. นางสาวศิริรัตน สังขทอง
7. นางสาวสังใอ อ็อก
8. เด็กหญิงเกศินี รัตนวาลย
9. เด็กหญิงเพีย วิภา
10. นางสาวแระ สุขสวัสดิ์

1. นายวิชยวศิน พิมพเทศ
2. นางกัญณิญาพัทน มนตรี
วงษ
3. วาที่รอยตรีหญิงจิรา
ภา บรรดาศักดิ์

10

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแขงขันตอบปญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6

72.5

เงิน

48

1. นางสาวปานิสา ระงับโสต
ร
2. นายอนุพงศ ศรีสวัสดิ์

1. นายสปนญยุทธ พัชร
ภูเบศร
2. นายดิเรก ขนรกุล

11

ศิลปะ-ทัศนศิลป

การแขงขัน "ศิลปสรางสรรค" ม.1-ม.3

75

เงิน

21

1. นายโบว หอยสังข

1. นางสาวปุริมปรัชญ หมื่น
ศรีพรม

12

ศิลปะ-ทัศนศิลป

การแขงขันวาดภาพลายเสน (Drawing) ม.4-ม.6

80

ทอง

4

1. นายทรัพยสถิตย อภิบาล
ศรี

1. นางสาวปุริมปรัชญ หมื่น
ศรีพรม

13

ศิลปะ-ดนตรี

การแขงขันเดี่ยวฆองวงใหญ ม.4-ม.6

79

เงิน

29

1. นายนภจร วงษสกด

1. นางสาวบัวภา จางวาง
แกว

14

ศิลปะ-ดนตรี

การแขงขันการขับรองเพลงไทย ม.4-ม.6

75

เงิน

29

1. นายทาย ผลาเกตุ

1. นางสาวบัวภา จางวาง
แกว

15

ศิลปะ-ดนตรี

การแขงขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6

87

ทอง

10

1. นายกมุท ศรีสวัสดิ์
2. นางสาวดีนา ไกรเรือง
3. นายนภจร วงษสกด
4. เด็กหญิงนองแหมม ดี

1. นางสาวบัวภา จางวาง
แกว
2. นายอังคาร ลัดลอย
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16

ศิลปะ-ดนตรี

การแขงขันวงปพาทยไมนวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1ม.6

17

ศิลปะ-ดนตรี

18

5. นางสาวปู ประ
6. นางสาวพิทยา ประวัติชัย
กาญจน
7. นางสาววรพร บุญเกิด
8. นางสาวเจนจิรา รุงเรือง

3. นางสาวคณภร อัตจริต

79.8

เงิน

26

1. นายกมุท ศรีสวัสดิ์
2. เด็กหญิงกิมเลียง เจริญผล
3. นางสาวณัฐฐา มณฑา
4. นางสาวดีนา ไกรเรือง
5. นายทาย ผลาเกตุ
6. เด็กชายธีรพงษ เกิดชัย
7. นายนภจร วงษสกด
8. เด็กหญิงนองแหมม ดี
9. นางสาวปู ประ
10. นางสาวพิทยา ประวัติชัย
กาญจน
11. นางสาวลลิตา เจง
12. นางสาววรพร บุญเกิด
13. นายวันแดง ประ
14. นางสาวเจนจิรา รุงเรือง
15. เด็กหญิงเลี้ยะ ยึน

1. นางสาวบัวภา จางวาง
แกว
2. นายอังคาร ลัดลอย
3. นางสาวคณภร อัตจริต
4. นางสาวชไมพร ดวงแกว

การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3

64

ทองแดง

25

1. เด็กชายฐาปกรณ ชูแกว
2. เด็กหญิงนองใหม จันทร
3. เด็กชายมนตธวัช แสน
สวัสดิ์
4. เด็กชายวรชาติ มณีงาม
5. เด็กชายศุภวัฒน สออนงค
6. เด็กชายสมชาย อินคํา

1. นายวีระ มนตรีวงษ
2. นางกัญณิญาพัทน มนตรี
วงษ
3. นายวิชยวศิน พิมพเทศ

ศิลปะ-ดนตรี

การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6

85.6

ทอง

7

1. นายชยพล บุญชวย
2. นายนนทนัตถ ฉัยลัย
3. นายพลช มั่งมี
4. นายพิชัย ธรรมชาติ
5. นางสาวสมจิต ปลูก
6. นายสมชัย แซตั๊น

1. นายวีระ มนตรีวงษ
2. นางกัญณิญาพัทน มนตรี
วงษ
3. นายวิชยวศิน พิมพเทศ

19

ศิลปะ-ดนตรี

การแขงขันขับรองเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6

-1

-

1. นายทาย ผลาเกตุ

1. นายวีระ มนตรีวงษ

20

ศิลปะ-ดนตรี

การแขงขันขับรองเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3

77.67

เงิน

1. เด็กหญิงณิชาภัทร รัตน

1. นางกัญณิญาพัทน มนตรี
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21

ศิลปะ-ดนตรี

การแขงขันขับรองเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6

22

ศิลปะ-ดนตรี

23

ภูผา

วงษ

86

ทอง

28

1. นางสาวนุจรี หอม

1. นางกัญณิญาพัทน มนตรี
วงษ

การแขงขันขับรองเพลงพระราชนิพนธ ประเภทหญิง ม.1-ม.3

81.6

ทอง

34

1. เด็กหญิงมุกษิตา ใหญชุก

1. นางกัญณิญาพัทน มนตรี
วงษ

ศิลปะ-ดนตรี

การแขงขันขับรองเพลงพระราชนิพนธ ประเภทหญิง ม.4-ม.6

74

เงิน

33

1. นางสาวนุจรี หอม

1. นางกัญณิญาพัทน มนตรี
วงษ

24

ศิลปะ-นาฏศิลป

การแขงขันการแสดงตลก ม.1-ม.6

66.2

ทองแดง

25

1. นายนพดล ขาวมงคล
2. นางสาวนัยนา หอยสังข
3. นางสาวรติมา ผลาเกษ
4. นางสาวสุภาวดี ศรีสวัสดิ์
5. นายเอก เพียง

1. นางสาวบัวภา จางวาง
แกว
2. นางสาวคณภร อัตจริต

25

ภาษาตางประเทศ

การแขงขันตอศัพทภาษาอังกฤษ (ครอสเวิรด) ม.4-ม.6

81.28

ทอง

16

1. นายจําเนียร หงษวิเศษ

1. นางธีรกานต กุมภะ

26

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

การประกวดหนังสือเลมเล็ก ม.1-ม.3

80

ทอง

7

1. เด็กหญิงรุจนระวี พูล
เกษม
2. เด็กชายสมศักดิ์ แสงทอง
3. เด็กหญิงโสภิตา ทาพริก

1. นางบานชื่น ประไพ
2. นายภัทรวัฒน เขียวขจี

27

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

การประกวดหนังสือเลมเล็ก ม.4-ม.6

71

เงิน

20

1. นายจักรครินทร หอยสังข
2. นางสาวนํ้าฝน แพน
3. นางสาวพรณิตา เฮง

1. นายภัทรวัฒน เขียวขจี
2. นางบานชื่น ประไพ

28

คอมพิวเตอร

การแขงขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใชดวยโปรแกรม
คอมพิวเตอร ม.4-ม.6

84.67

ทอง

รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒

1. นายจิรภัทร วรรณรัตน
2. นางสาวจิรัชญา อําพล

1. นายวรวิทย สังขเอียด
2. นายกฤษณะพงศ สงคง

29

การงานอาชีพ

การแขงขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3

86

ทอง

รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑

1. เด็กชายนุ บุญรักษา
2. เด็กชายพิษณุ บุญรักษา
3. เด็กชายอนันต หงษวิเศษ

1. นายมนัส ถึกสุวรรณ
2. นางอุบลรัตน ถึกสุวรรณ

30

เรียนรวม - ภาษาไทย

การแขงขันการจัดทําหนังสือเลมเล็ก ประเภทบกพรองทางการ
เรียนรู ม.1-ม.3

93

ทอง

6

1. เด็กหญิงจุฑารัตน มายัน
2. เด็กหญิงพวง
ชมพู ศรีจันทร

1. นายภัทรวัฒน เขียวขจี
2. นางบานชื่น ประไพ
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3. เด็กชายวีรวัฒน ทิพยา
นนท
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